Inschrijving voorjaarscompetitie district en landelijk 2018
Lees over de competitievormen en nieuwe regels!
Opgave uiterlijk 10 december!
Het duurt nog even voordat de voorjaarscompetitie losbarst, maar het is hoog tijd om je
aan te melden. De competitie speelt zich grotendeels in de maanden april en mei 2017
af. De deelnemende teams spelen 6-7 wedstrijden op evenzovele wedstrijddagen.
Meedoen aan de competitie geeft je de mogelijkheid om tegen tennissers van andere
verenigingen te spelen. Het is daarom leerzaam, maar over het algemeen ook een
gezellig en ontspannen gebeuren.
NIEUWE REGELS
NIEUWE COMPETITIEVORMEN 2017 GEHANDHAAFD
SPEELDATA

AANBOD VAN REGULIERE COMPETITIEVORMEN
AANMELDPAGINA
NIEUWE REGELS
Tijdens de afgelopen Voorjaarscompetitie deden twee nieuwe competitievormen hun
intrede: de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie. Clubs konden ervoor kiezen
compact te spelen. Naar aanleiding van feedback vanuit het veld is door de bond
besloten om door te gaan met de nieuwe competitievormen en Verkort Spelen toe te
passen bij alle dubbelspelen, in plaata van Compact Spelen. Daarnaast zijn de regels
omtrent invallen versoepeld.
Verkort Spelen betekent dat alle dubbelspelen in het geval van een 1-1 setstand, beslist
worden met een supertiebreak. Deze regel is ingevoerd om de duur van de competitiedag
te verkorten, zodat het qua tijdsbeslag aantrekkelijker wordt om mee te doen.
De versoepeling van de invalregels houdt twee zaken in:
1. De regel dat er zonder dispensatie één keer per week gespeeld mag worden,
vervalt. Er mag door dezelfde speler meerdere keren per week in teams
meegedaan worden. Voor het spelen voor twee verenigingen is nog wel
dispensatie nodig.
2. Meer dan één keer meedoen in een hoger team betekent dat je niet meer in een
lager team mag meedoen. Dat blijft zo, maar de bandbreedte is aangepast. Pas
als de klassensterkte van een team hoger dan 2 is ten opzichte van het lagere
team, geldt het als een hoger team. Die grens was dit jaar nog 0,5. De lijst met
klassensterktes wordt elk jaar gepubliceerd door de bond.
COMPETITIEVORMEN.
De KNLTB heeft in het aanbod voor 2018 op nieuw de 8/9 competitie
opgenomen om deelname van een grote groep leden die nu geen competitie
spelen te stimuleren.
1. De 8/9 competitie.
Deze competitie is speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm voor
iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die
al een poosje tennissen maar nog nooit competitie hebben gespeeld.
• Spelen op je eigen niveau op donderdagavond of zondagmiddag
• 2 niveaus binnen de competitie (gevorderden en beginners)
• Telt niet mee voor je speelsterkte (DSS)
• Compact Spelen: beslissende wedstrijdtiebreak als 3de set + bij een stand van
40-40 speel je een beslissend punt.

•
•

Je speelt als team twee dubbels. Het team bestaat uit minimaal 3 personen.
Een dubbel kan iedere samenstelling hebben, voor wat betreft dames en heren.

Klik hier voor meer informatie
2. De zomeravondcompetitie
Voor wie geen genoeg kan krijgen van het spelen van competitie, naast de
voorjaarscompetitie nog een competitie wil spelen of te vaak verhinderd is in het
weekend. Voor al diegenen is er de mogelijkheid om mee te doen aan de
zomeravondcompetitie. Zeven woensdagavonden in mei en juni. Deze competitie is
alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en voor alle speelsterktes.
•
Een recreatieve competitie, waar gezelligheid belangrijker is dan winnen of
verliezen
•
Elk team speelt vier dubbels
•
Minimaal vier spelers per team
•
Zeven speelavonden in mei en juni op woensdagavond vanaf 19.00 uur
•
Kan ook náást de Voorjaarscompetitie
•
Compact Spelen: : beslissende wedstrijdtiebreak als 3de set + bij een stand
van 40-40 speel je een beslissend punt.
•
Teams én spelers aanmelden voor 15 januari 2017

Klik hier Voor meer informatie
SPEELDATA

AANBOD VAN REGULIERE COMPETITIEVORMEN
Onderstaand vind je het aanbod van competitievormen voor Overijssel. Zoals je ziet is er
niet alleen op zaterdag een mogelijkheid om competitie te spelen. Neem bijvoorbeeld
eens de vrijdagavond competitie in overweging. Je speelt in deze competitie twee
dubbelwedstrijden achter elkaar met een supertiebreak in het geval van een derde set.
Ook op de andere dagen van de week zijn er mogelijkheden.

Naast het aanbod voor Overijssel is er op zondag een landelijk aanbod, waarop ook
ingeschreven kan worden.

AANMELDPAGINA
JUNIOREN
Informatie en opgave gaan via de jeugdcommissie.
SENIOREN.
Je kunt zelf teams vormen.
Het heeft de voorkeur dat een team uit minstens 6 personen bestaat. Meer mag altijd.
Heb je minder leden, zorg dan dat je vervangers achter de hand hebt voor noodgevallen.
Wij willen graag bij opgave van de aanvoerders de namen van de vervangers waarmee je
afspraken hebt gemaakt doorkrijgen.
Klik HIER om je team op te geven. Je vindt ook de nieuwe competitievormen op dit
formulier.

Heb je geen team en zou je graag competitie willen spelen? Geef je op en vermeld het
bij de opmerkingen in het opgaveformulier. Als er voldoende individuele opgaven zijn,
kunnen we proberen een team te vormen. Ook als je niet alle wedstrijden (maximaal 7)
wilt spelen, maar toch geïnteresseerd bent, kun je je opgeven.
Klik HIER om je individueel aan te melden.
We vragen ieder jaar mensen zich als “algemeen reserve” op te geven. Het komt
namelijk voor dat er het nodige afgebeld moet worden om teams compleet te maken
voor een wedstrijddag en dan is het prettig als er mensen ‘achter de hand zijn’.
Klik HIER om je als algemeen reserve aan te melden.
Kosten seniorenteams.
De kosten per team bedragen ongeveer € 125,-. Afhankelijk van het aantal thuis- of
uitwedstrijden wijkt het bedrag enigszins af. De bijdrage is samengesteld uit de KNLTB
bijdrage, de kosten van tennisballen voor de wedstrijden en een klein bedrag voor de
organisatiekosten.
Even dit.
Wees je goed bewust van het feit dat de vereniging een verplichting aangaat door je
team aan te melden. Bij terugtrekking van een team brengt de KNLTB de vereniging €
115,- in rekening. Ook het onvolledig of niet opkomen dagen op een wedstrijd kost de
vereniging geld. Zorg er daarom voor dat je vooraf zeker bent dat je de competitie
volledig kunt spelen met je team.
Natuurlijk willen wij als T.C. Hasselt dat zoveel mogelijk (jeugd)leden competitie gaan
spelen, dit is ook goed voor je ontwikkeling want van wedstrijdspelen leer je het meest.
Dus geef je op!
Nogmaals!! De opgave voor de competitie gaat via de aanmeldformulieren waarvan
hiervoor de links zijn aangeboden en is tot 10 december mogelijk!
Je ontvangt meteen bevestiging na het invullen van het formulier.
WE HOPEN OP EEN GOEDE DEELNAME!
Voor vragen kun je mailen naar de competitieleider Greult Visser: greult@hotmail.nl (dus
niet hotmail.com) je kunt ook de Technische Commissie benaderen via
tchasselt@hotmail.com

